
 

WNIOSEK O WYDANIE PASZPORTU 

OBYWATEL NATURALIZOWANY 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 

Stan Michigan 

Hrabstwo Wayne 

Ja, Bolesław Zalechowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu na wyjazd do Polski. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Zambrowie w Polsce dn. 15 sierpnia 1892 roku; 

że mój ojciec, Alexander Zalechowski, urodził się w Polsce i mieszka obecnie w Scranton, 

Pensylwania; 

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych wypływając z Antwerpii w Belgii dn. 16 

stycznia 1909 roku; że przebywam nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych jedenaście lat, 

od 1909 do 1920 roku w Scranton, Pensylwania i w Detroit, Michigan; 

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Pensylwanii w Scranton, Pensylwania  dn. 23 

czerwca 1915 roku, co poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem 

osobą na którą wydane zostało to świadectwo;  
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że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres: brak 

I że moim stałym miejscem zamieszkania jest Detroit w stanie Michigan, gdzie pracuję jako 

operator maszyn; 

Mój ostatni paszport wydany został -------------------- 

Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w ciągu 

sześciu miesięcy w celu zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich; 

Że paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

Francja, Wyspy Brytyjskie, Dania, Danzig 

Odwiedzić rodzinę 

podróż 
 

Zamierzam opuścić Stany Zjednoczone z portu w Nowym Jorku na pokładzie statku 

Mauretania dn. 3 lipca 1920 r. 

Przysięga wierności 

Uroczyście przysięgam, że będę popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszelkimi 

wrogami, zagranicznymi i krajowymi; że dochowam wierności i przywiązania do niej; i że biorę ten obowiązek 

na siebie dobrowolnie, bez żadnych psychicznych nacisków lub celu uchylenia się: Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Przysięga złożona przede mną 

 

13 maja 1920 r. 

Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych w Detroit, Michigan  

 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

WIEK: 27 lat USTA: średnie 

WZROST: 5 stóp 2 cale PODBRÓDEK: średni 

CZOŁO: wysokie WŁOSY: jasnobrązowe 

OCZY: brązowe KARNACJA: jasna 

NOS: średni TWARZ: pociągła 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: brak 

 

DENTYFIKACJA 

13 maja 1920 r. 

Ja, Alex Drzewiecki, uroczyście przysięgam, że jestem naturalizowanym obywatelem 

Stanów Zjednoczonych; że mieszkam przy 1061 Chene St.; że znam osobiście wyżej 

wymienionego B. Zalechowskiego od trzech lat i wiem, że jest osobą, której dotyczy 

opisywane świadectwo naturalizacji; i że informacje zawarte w jego oświadczeniu, wedle 

mojej wiedzy i przekonania, są zgodne z prawdą. 

Alex Drzewiecki 
ZAWÓD: ???? 

ADRES ŚWIADKA: 1061 Chene St. 
Detroit, Michigan  

Przysięga złożona przede mną 

13 maja 1920 r. 

  
Zastępca Sekretarza Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych w Detroit, Michigan  

 

Paszport proszę wysłać pod następujący adres: 

Boleslaw Zalechowski 

1061 Chene St. 

Detroit, Michigan 



 

 

Ja, Boleslaw Zalechowski, NATURALIZOWANY I LOJALNY OBYWATEL STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH, niniejszym składam wniosek do Departamentu Stanu w Waszyngtonie 

o wydanie paszportu. 

Uroczyście przysięgam, że urodziłem się w Zambrowie w Polsce dn. 15 sierpnia 1892 roku;  

Że emigrowałem do Stanów Zjednoczonych w styczniu 1909 roku; że przebywam 

nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych 11 lat, od 1909 do 1920 r., głównie w Scranton, 

Pensylwania;      

Że uzyskałem obywatelstwo Stanów Zjednoczonych przed Sądem Dystryktowym Stanów 

Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Pensylwanii w Scranton, Pensylwania dn. 23 

czerwca 1915 roku, co poświadczone jest załączonym świadectwem naturalizacji; że jestem 

właścicielem paszportu nr 40158 wydanego przez Departament Stanu dn. 21 maja 1920 r.; 

że jestem osobą, na którą wydane zostało to świadectwo i ten paszport; 

Że moim stałym miejscem zamieszkania jest są Stany Zjednoczone, a tymczasowo mieszkam 

w Warszawie w Polsce. Opuściłem Stany Zjednoczone dn. 4 sierpnia 1920 r., przybywając 

do Warszawy w Polsce dn. 22 sierpnia 1920 r., gdzie obecnie przebywam w celu odwiedzin 

Że od czasu uzyskania obywatelstwa przebywałem poza Stanami Zjednoczonymi w 

następujących miejscach przez następujący okres:  

Polska – od 1920 do dziś 
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Planuję czasowo wyjechać z kraju; zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych w celu 

zamieszkania tu i wypełniania obowiązków obywatelskich w ciągu roku lub kiedy stan 

zdrowia mojej żony ulegnie poprawie;  

że paszport niezbędny mi jest by wyjechać do niżej określonych krajów w następującym celu: 

NAZWA KRAJU CEL WIZYTY 

Polska 

Danzig, Wyspy Brytyjskie, Francja i inne 

niezbędne kraje 

Pomoc żonie 

W drodze do USA 

 

Przysięga wierności 

Uroczyście przysięgam, że będę popierać i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych przed 

wszelkimi wrogami, zagranicznymi i krajowymi; że dochowam wierności i przywiązania do niej; i że 

biorę ten obowiązek na siebie dobrowolnie, bez żadnych psychicznych nacisków lub celu uchylenia 

się: Tak mi dopomóż Bóg. 

 

 

 

Amerykański Konsulat Generalny w Warszawie, Polska 

Przysięga złożona przede mną 7 października 1921 r. 

  
Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 

 

 

 

 



 

OPIS WNIOSKODAWCY 

 

Wiek: 28 lat Usta: średnie 

Wzrost: 5 stóp, 2 cale Podbródek: średni 

Czoło: wysokie Włosy: brązowe 

Oczy: szare Karnacja: jasna 

Nos: średni Twarz: pociągła 

Znaki szczególne: brak 

 

 

Dokumenty identyfikacyjne: 

Paszport nr 40158 wydany przez Departament Stanu dn. 21 maja 1920 r.;  

świadectwo naturalizacji nr 561269 

  



OŚWIADCZENIE POD PRZYSIĘGĄ WYJAŚNIAJĄCE DŁUŻSZY POBYT ZA 

GRANICĄ BY UNIKNĄĆ DOMNIEMANIA EKSPATRIACJI 

 

Ja, Boleslaw Zalechowski, naturalizowany i lojalny obywatel amerykański uroczyście 

przysięgam, że opuściłem Stany Zjednoczone 4 sierpnia 1920 roku; że od tamtej pory czasowo 

przebywam w Warszawie w Polsce; że przybyłem do Warszawy, gdzie obecnie czasowo 

mieszkam, 22 sierpnia 1920 roku. Mój pobyt tutaj uzasadniam jak następuje:  

 

Przybyłem do Polski 22 sierpnia 1920 r. by odwiedzić rodzinę. W październiku zawarłem 

związek małżeński. Trzy miesiące po ślubie moja żona zachorowała i do dziś cierpi na 

suchoty. Na dowód załączam zaświadczenie od lekarza, że moja żona musi pozostać w 

łóżku przez dłuższy czas. Choroba mojej żony zmusza mnie do pozostania w Polsce rok 

dłużej. Nie mam żadnych dowodów na to, że wrócę do Stanów Zjednoczonych w ciągu 

roku. 

Od czasu zamieszkania zagranicą wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych: brak 

Od czasu otrzymania amerykańskiego obywatelstwa nie zostałem naturalizowane, nie składałem 

przysięgi lojalności ani nie głosowałem jako cudzoziemiec lub poddany ani w żaden inny sposób 

nie reprezentowałem się jako cudzoziemiec.  

Następujące związki rodzinne, biznesowe, mieszkaniowe łączą mnie ze Stanami Zjednoczonymi:  

Brak nieruchomości 

Rodzice mieszkają w Scranton, Pensylwania przy 1453 Dartmouth St. 

Dwie siostry i brak w Scranton, Pensylwania 

Zamierzam wrócić do Stanów Zjednoczonych na stałe w ciągu roku lub kiedy ------------ 

 

Amerykański Konsulat w Warszawie, Polska 

Przysięga złożona przede mną 7 października 1921 r. 

  
Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 



OPINIA URZĘDNIKA PRZYJMUJĄCEGO AFFIDAVIT 

 

Urzędnik przyjmujący affidavit powinien napisać poniżej, czy jego zdaniem wnioskodawca w stopniu 

satysfakcjonującym wyjaśnił swój przedłużający się pobyt za granicą i czy istnieje możliwość 

obalenia domniemania ekspatriacji. Powinien rozważyć przede wszystkim to, czy podane uzasadnienie 

to prawdziwy powód przebywania za granicą, a po drugie, czy jest to powód upoważniający 

wnioskodawcę do ochrony jako obywatela amerykańskiego. Urzędnik powinien podpisać się swoim 

nazwiskiem i tytułem. 

Warszawa, Polska 

7 października 1921 r. 

Moim zdaniem, jako że żona wnioskodawcy jest chora i musi 

pozostać w łóżku, a przebywał on w kraju ojczystym nieco ponad 

rok, wciąż można obalić domniemanie ekspatriacji. 

Nie sądzę jednak, że powinien otrzymać paszport, którego 

ważność można przedłużyć dwa razy bez uprzedniej autoryzacji 

Departamentu Stanu. Nie mam pewności, że wróci do Stanów 

Zjednoczonych w ciągu roku jeśli będzie myślał, że może zostać 

dłużej. Lekarz, który podpisał zaświadczenie o chorobie żony 

nie jest znany Konsulatowi Generalnemu, więc nie wiadomo, czy 

jest wiarygodny. Co więcej, używając choroby żony jako wymówki 

wnioskodawca może przedłużać swój pobyt za granicą w 

nieskończoność. Nie jestem przekonany, że planuje żyć tylko z 

oszczędności przywiezionych ze Stanów Zjednoczonych i czy nie 

zamierza, wcześniej czy później, podjąć się tu pracy. Zapytany 

o to, czemu nie wpisał do wniosku o paszport imienia żony 

odpowiedział, że może ona wnioskować o paszport później. 

 

Wicekonsul Stanów Zjednoczonych 


